
Dobre prezenty
 na święta

Świąteczne prezenty
Folwark Wąsowo i Przyjaciele



Prezenty
od serca

Prezentujemy Państwu nasze pomysły na świąteczne prezenty. 
Znajdziecie wśród nich przysmaki Szefa Kuchni Restauracji Źrebięciarnia
oraz produkty naszych Przyjaciół -  producentów, rzemieślników i
przedsiębiorców z najbliższej okolicy i Wielkopolski. 
Cenimy ich za jakość i pasję, którą wkładają w swoją pracę. 
Kupując prezentowane przez nas produkty, wspierasz ich działalność.

Zamówienia
przyjmujemy do 12 grudnia

Dostawy 14-15 grudnia

Gdzie dowozimy?

powyżej 300 zł

Nowy Tomyśl
Opalenica
Wolsztyn
Buk 
Poznań i okoliceOdbiory osobiste

Wąsowo, Poznań

Pobierz Arkusz Zamówienia

https://folwarkwasowo.pl/wp-content/uploads/2021/12/arkusz-zamowienia-prezenty.xlsx


Ciasto
piernikowe

Przygotuj się do Świąt

Już teraz zamów przetwory z Folwarku.
Po raz pierwszy możesz zamówić 
pełną ofertę naszych produktów.

Spędź wspaniały czas z Rodziną i Przyjaciółmi tworząc
niezwykłe piernikowe cuda, przygotuj na prezent
paczuszkę ze słodkim upominkiem. Z naszym ciastem
ogranicza Was tylko wyobraźnia!

opakowanie - 500 gram
cena 35 zł / opakowanie

Dobry skład:
Nasze ciasto przygotowujemy z:  
ekologicznej mąki orkiszowej, 
ekologicznego miodu lipowego 
prawdziwego masła 82%

Psyt.. oferta przetworów w cateringu
świątecznym będzie ograniczona ze
względu na duży wybór propozycji dań.

Pobierz Arkusz Zamówienia

https://folwarkwasowo.pl/wp-content/uploads/2021/12/arkusz-zamowienia-prezenty.xlsx


Smak 
zamknięty 
w słoiczku

Miód na moje serce

Miody z Folwarku
Miód lipowo-faceliowy
Miód akacjowy
Miód rzepakowy

420 gram
cena 25 zł/szt

wiśnia z whisky
pigwa w syropie
malina z wanilią
śliwki w rumie

200 gram
cena 25 zł/szt

Słodkości

Nasz miód lipowo-faceliowy zbierany jest z wąsowskiej,
zabytkowej alei lip oraz z ekologicznych upraw facelii.
Miód akacjowy pochodzi z lasów otaczających
Wąsowo, a rzepakowy z najbliżej położonych pól.

Każdy słoiczek posiada świąteczną wersję
naszej etykiety



Przetwory 
z Folwarku Wąsowo

Napoje prosto z łąk 
i ogrodu

Hyćka
Napój z mięty
Napój z oregano

300 ml
cena 8 zł/butelka

buraczki z miodem
buraczki z żurawiną
ćwikła

300 gram
cena 10,40 zł/słoik

Nie zapomnij o barszczu
750 ml
cena 18 zł/słoik

Świąteczne propozycje 
z ekologicznych przetworów

Wybierz ulubione przetwory i złóż z nich świąteczny
zestaw. Pełna oferta produktów z Folwarku
znajdziecie Państwo w formularzu zamówienia.

Pobierz Arkusz Zamówienia

https://folwarkwasowo.pl/wp-content/uploads/2021/12/arkusz-zamowienia-prezenty.xlsx


Voucher prezentowy z Folwarku Wąsowo

Zamówienia



Kwota do wykorzystania w Restauracji
Źrebięciarnia, na catering, zakup przetworów
lub na pobyt w Folwarku Wąsowo.
wartość: dowolna 

Zupa, drugie danie, deser lub kieliszek wina, 
kawa lub herbata. 
Dania z aktualnej karty menu.
wartość: 100 zł/osoba

Kolacja - zupa, drugie danie, deser lub kieliszek
wina, kawa lub herbata
Nocleg - pokój z łazienką i śniadaniem
Lunch - zupa, drugie danie, kawa lub herbata. 
Dania z aktualnej karty menu.
wartość: 400 zł/1 osoby      |     630 zł/2 osoby

zamów w wersji drukowanej 
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Voucher prezentowy o wybranej wartości

Voucher okazjonalny
 kolacja lub obiad w Folwarku
Wąsowo

Voucher na weekend w Folwarku
Wąsowo

Wydrukowany na eleganckim papierze 
z delikatną wkładką w środku, na której
możemy umieścić dowolne życzenia od
Państwa, zapakowany w gustowną perłową
kopertę.

Wybierz najlepszą opcję

dostępna także wersja elektroniczna



Typ odmiany letnia | zbiór - sierpień
Smak - półsłodki
Jedni mówią nuta brzoskwini, inni
wyczuwalny karmel, są też opinie, że ten
sok smakuje jak szarlotka! Z pewnością
jedno określenie powtarza się praktycznie .
W każdej opinii – wyjątkowy. 

Typ odmiany - zimowy | zbiór - wrzesień
Smak - półsłodki
Owoce o złoto-pomarańczowo-żółtej
skórce z prążkowanym rumieńcem. 
W smaku wyśmienite, słodko-winne,
korzenne o delikatnym aromacie. A sok?
Czysta rozkosz, wyborny smak, doskonale
zbalansowany.

Projekt Rezerwat Jabłek powstał z chęci
przywrócenia zapomnianych smaków
soków.
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Melba

Królowa Renet

butelka 0,75 l
cena 25 zł / butelka
kartonik do soku w czerwonym kolorze 10 zł 

Wyjątkowe soki jabłkowe



Prosto z 
orzechowego 
sadu

świeżo tłoczony olej 
z orzechów laskowych
100 ml 
cena 23 zł

orzechy laskowe prażone
250 gram
cena 26 zł

Olej i orzechy 
z Chraplewa

box prezentowy 
olej z orzechów laskowych 100 ml
250 gram prażonych orzechów 
kartonik, bibuła, sianko, drewniana
zawieszka, wstążka.
cena 58 zł



Wino białe, wytrawne ze szczepu pinot
blanc, późny zbiór.  Wino pozostawione 
na 10 miesięcy na osadzie drożdżowym 
w beczce z dębu slawońskiego. 
W aromacie znajdziemy nuty pigwy,
miodowo-orzechowe. Można tez
rozpoznać działanie drewna. Smak jest
wytrawny, harmonijny i długo się utrzymuje. 
.

Wino czerwone, wytrawne o głębokim
kolorze, w aromacie znajdziemy
cabernetowe tony czarnej porzeczki,
które dopełniają aromat wiśni i czereśni.
Smak jest bardzo przyjemny dzięki
delikatnym taninom.

Nasza przyjaźń z rodziną Skrobak trwa już kilka lat. A wszystko dzięki
zaangażowaniu poznańskiej firmy Centrala Piwna, która wyszukuje perełki
nie tylko wśród browarów, ale także małych winiarzy. W naszej Restauracji
regularnie spotykamy się ze Stanisławem Skrobakiem, aby poznawać nowe
smaki tych ekologicznych i biodynamicznych win.
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Rulandske Bile

Cabernet Moravia

butelka 0,75 l
cena 42 zł 
kartonik do wina w czerwonym kolorze 10 zł 

Morawskie wina



Zestaw z browaru Pinta to propozycja z Centrali
Piwnej, z którą współpracujemy od początku naszej
działalności. To właśnie Boguś dba o naszą piwną
kartę, w której nie brakuje najlepszych kraftowych
piw. Wspiera w ten sposób małe, rodzinne browary 
i stawia na tych, którzy w swoją pracę wkładają całe
serducho.

Coś dla pasjonatów chmielu

Zestaw trzech butelek 
z piwem dostępnych jedynie, 
poza zestawami, w beczkach. 

Your Beer, Your Oatmeal DIPA
Your Beer, Your Wheat IPA 
Your Beer, Your Session Rice IPA 
Szklanka shaker 0,5 l
Podkładki pod piwo

Cena zestawu 45 zł



Miodówka

Nalewka na miodzie ważona 
po sąsiedzku w
Maksymilianowie, powstała ze
spirytusu zbożowego oraz
miodów od zaprzyjaźnionej
firmy Miody Suszka z Mosiny. 
Smak dopełnia słuszna porcja
cynamonu i goździków.

Butelka 500 ml
Cena 119 zł

Głęboki, złożony smak w
pierwszej chwili bogaty jest w
nuty kakao, czekolady i orzechów
laskowych. Następnie przebijają
się korzenne nuty jak w
najlepszym pierniku. 
Bukiet tej kawy chwilę przed
końcem uzupełnia miodowy
akcent, a kończy się cytrusowym
posmakiem. 

Opakowanie 250 gram
Cena 39 zł

Kawa Świąteczna z
Odija

Palarnia Odija znajduje się w Poznaniu, a nad procesem
obróbki ziaren czuwa doświadczony roaster.



Wianki świąteczne

Wianki świąteczne od 
Wesele z Naturą
Piękna ozdoba stołu lub drzwi,
wiecznie zielone w dwóch wersjach
kolorystycznych.

styl: drewno (załączone zdjęcie)
świerk, jodła, liście magnolii, osty,
dmuchnik, jedwabna wstążka

styl: świąteczny
żywotnik , jodła, ostrokrzew czerwony,
rokitnik pomarańczowy, białe kwiaty
bawełny, bawełna,
koronkowa wstążka

Wymiar - średnica około 35 cm
Cena 159 zł

 Poczuj magię Świąt. Zapach świeżo
upieczonych pierników, cytryny i
skórki pomarańczy. Do tego
aromatyczny cynamon, imbir,
tymianek oraz gałka muszkatołowa.
Jest korzennie, słodko i świątecznie.  

słoik 250 ml
Cena 59 zł

Świeca Świąteczny Piernik

Świeca OOROC Candles została ręcznie wytworzona z naturalnego
wosku sojowego oraz drewnianego knota. Powstała u Elizy w małej
manufakturze położonej nieopodal Wąsowa. 



Kwiatowy kalnedarz

Kalendarz to fotograficzna opowieść 
o rocznym cyklu życia kwiatowego
ogrodu. 12 zjawiskowych kadrów,  
setki kwiatów, kilkadziesiąt wyjątkowo
wykaligrafowanych nazw kwiatów.

Kalendarz biurkowy
16 kart w formacie 150 x 225 mm
matowy papier mohawk eggshell
(324g/m2) 
dębowa podstawka 
wszystkie karty zapakowane 
w ozdobne materiałowe etui 
z elegancką kokardą.
 

Cena 139 zł

Idea stworzenia kalendarza zakiełkowała w głowie Weroniki, wedding
plannerki. Dostrzegła brak odpowiedniego narzędzia, które mogłoby
pomóc Parom Młodym w wyborze najpiękniejszych kwiatów dostępnych 
w miesiącu ich ślubu. 
Tak zrodził się pomysł stworzenia przewodnika po fascynującym
świecie kwiatów, który umożliwiłby ich wybór według sezonowej
dostępności. Weronika zaprosiła do tworzenia kalendarza: 

Kalendarz ścienny
13 kart w formacie A3 
420 mm x 297 mm 
sztywny, matowy papier 300 g 
złoty klips, który pozwala 
wyeksponować każdą kartę. 

Cena 159 zł

Agatę Grządzielską - fotografkę, 
Magdę Jędrzejczak z Pracowni Zieleni  
kaligrafkę Małgosię Małecką z Hello
Calligraphy.



Poczuj
magię Świąt

W razie pytań bądź innych pomysłów jesteśmy 
do Waszej dyspozycji 

tel   789 221 896
restauracja@folwarkwasowo.pl

Zamówienia
przyjmujemy do 12 grudnia

Dostawy 14-15 grudnia

Gdzie dowozimy?

powyżej 300 zł

Nowy Tomyśl
Opalenica
Wolsztyn
Buk 
Poznań i okoliceOdbiory osobiste

Wąsowo, Poznań

Pobierz Arkusz Zamówienia
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